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Tuinenwedstrijd met ‘De Oosteinde’

Bennebroekse tuin aan zet

Bennebroek - Dat er in Benne-
broek mooie tuinen zijn, bewij-
zen de foto’s van Ilma Cornel-
der uit de Jan van Galenlaan 7. 
Een werkelijk prachtige tuin om 
te zien. “Vorig jaar heb ik met 
veel plezier de tuinenwedstrijd 
gevolgd in de Heemsteder en 

dacht ‘wat een uitdaging, vol-
gend jaar doe ik ook mee’.” Zo 
zegt de Bennebroekse in haar e-
mail. Zij woont nu ruim 1 jaar in 
Bennebroek en de ligging van 
de tuin was een van de doorslag 
gevende punten om het huis te 
kopen, aldus Ilma.

“Heerlijk op het zuiden, maar zo 
ontworpen dat er op elk moment 
van de dag een plek in de zon en 
in de schaduw te vinden is.” Over 
het ontwerp: “Dat was er al maar 
de beplanting heb ik zelf hele-
maal aangepast, met bloeiers 
van vroeg in het voorjaar tot laat 
in het najaar. Ben zelf zeker niet 
ontevreden maar er blijft altijd 
wat te doen om het nog mooi-
er te maken en daar ben ik zo 
blij mee!”
Heeft u ook een fraaie tuin? 
Mail uw foto(‘s) naar: redactie@
heemsteder.nl en maak kans 
op prijzen van Tuincentrum De 
Oosteinde!

400 Extra plaatsen bij station: 
Fietsersbond toch niet blij
Heemstede - Op 27 augustus 
wordt een nieuwe fietsenstal-
ling opgeleverd bij het NS-sta-
tion Heemstede. Verkeer en Wa-
terstaat, NS, ProRail en de ge-
meente hopen dat met deze uit-
breiding ruim voldoende gele-
genheid is om alle reizigers, die 
per fiets naar het station komen, 
een stallingsplaats te bieden. De 
Fietsersbond is betrokken bij de 
planning en mag ook mee pra-
ten over het handhavingsbe-
leid. De bond had haar twijfels 
over de uitvoering met twee fiet-
sen boven elkaar en vraagt zich 
af of dit wel werkbaar is. Er is 
weinig ruimte en het moest so-
ber worden uitgevoerd en ook 
nog eens snel klaar zijn. Met te-
genzin ging de Fietsersbond ak-
koord. Zij betreuren het wel dat 
het betaald stallen van de fiets 
veel verder weg ligt dan de gra-
tis stalling. Zij voorzien, door de 
keuze van de locatie, problemen 
voor mensen die uit het oosten 
of het zuiden komen en een om-
weg moeten maken om betaald 
te kunnen stallen.
De gemeente denkt dat er met 
een voldoende aantal stalling-
plaatsen geen noodzaak meer 
is om fietsen her en der te par-
keren. Vanaf 15 september 2010 
gaat de gemeente handhavend 
optreden tegen ‘foutstallers’. In 
eerste instantie krijgen de fiet-
sen die niet in de stalling staan 
een label met daarop een waar-
schuwing. Vanaf 1 oktober wor-
den de fietsen weggehaald en 
overgebracht naar de Gemeen-
tewerf aan de Cruquiusweg.
Tegen betaling van 15 euro kan 
men de fiets daar dan weer op-
halen. De fietsersbond ziet liever 
meer aandacht voor een vrije 
doorgang voor wandelaars en 
rolstoelgebruikers en voelt niets 
voor het wegpesten van de fiet-
sers. Daarnaast vraagt de bond 

beleid te ontwikkelen ten aan-
zien van langparkeerders. Het 
blijkt voor te komen dat fietsen 
maanden, zelfs jaren achtereen 
in de stalling staan. Naar de me-
ning van de Fietsersbond is dat 
een oneigenlijk gebruik van de 
voorziening.
Wethouder Christa Kuiper is op 
vakantie, maar vanuit het Raad-
huis valt het volgende op te te-
kenen. Het besluit de stalling 
niet te voorzien van een dak is 
genomen door ProRail en daar 
heeft de gemeente geen invloed 
op. ProRail wil hiermee aange-
ven dat er verschil is tussen be-
taald en gratis parkeren. De ge-
meente zal er, bij monde van de 
woordvoerder, op toezien dat 
er voldoende ruimte blijft voor 
voetgangers, rolstoelers en de 
hulpdiensten.
Per 25 augustus worden de 
fietswrakken verwijderd. Vanaf 1 
oktober worden alle wildgepar-
keerde fietsen en de zogenaam-
de weesfietsen opgeslagen bij 
de gemeentewerf zo laat de ge-
meente weten.
Eric van Westerloo
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S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS/

Info:
Martin van Ooijen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN SERIEuZE

vAKANtIE-
BEZORGERS
vOOR WIJKEN IN hEEMStEdE

EN BENNEBROEK
ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

€1,50
nu voor

€ 3,-
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Klaverjas GSV
Nieuwe leden 
heel welkom!
Heemstede - Klaverjassen ou-
derwets? Dacht het niet... Het 
bewijs wordt geleverd bij de kla-
verjasclub van GSV Heemste-
de. Geklaverjast wordt eenmaal 
in de 14 dagen op vrijdagavond 
van 19.45 uur tot circa 23.00 uur 
van september tot en met april.
Het kaarten gebeurt enthousiast 
in een ontspannen sfeer aan ge-
middeld 10 tafels, elke keer met 
een andere partner. De avond 
wordt afgesloten met een prijs-
winnaar van de avond en een lo-
terij.
Nieuwe leden zijn heel welkom. 
Meld u aan voor een proefa-
vond of geef u direct op. Infor-
matie en/of aanmelding kan bij 
Menno Meijer/Lous Smits, tele-
foon 023 - 5245364 of per email: 
m.s.meijer@minez.nl

Bonnier Lederwaren na ruim 
65 jaar terug in Heemstede

Heemstede - Bonnier Lederwa-
ren in Heemstede was in de ja-
ren 40 van de vorige eeuw maar 
een kort leven beschoren. Vlak 
na de opening werd de win-
kel gebombardeerd. Met Heem-
stedelingen Manon Bonnier en 
Edwin Groeneveld keert Bonnier 
Lederwaren na ruim 65 jaar te-
rug. Maar nu in een eigentijds 
jasje: de House of BagZ web-
shop. Kerkdienst PKN

Heemstede - Zondag 15 au-
gustus zijn er diensten van de 
Protestantse Gemeente Heem-
stede in:
De Oude Kerk, Wihelminaplein: 
10.00 u. ds. A. Molendijk en
Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Betsie Jansen
In de Pinksterkerk: geen dienst

Tienercafé 
Blue Moon 
is supervet 

Heemstede - Wil jij na school 
gezellig wat doen met leeftijdge-
noten? Gewoon een beetje klet-
sen, een potje airhockey spe-
len, darten, poolen, of een dvd-
tje kijken? 
Dan is Tienercafé Blue Moon 
een leuke plek om heen te gaan. 
Blue Moon is gewoon supervet. 
Er worden ook leuke dingen ge-
organiseerd, zoals sport en spel, 
taarten bakken of een film ma-
ken. En: het is helemaal gra-
tis! Tienercafé Blue Moon is al-
tijd op dinsdag en donderdag-
middag van 14.30 tot 17.30 uur 
in de jongerenruimte Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en weer open vanaf 
dinsdag 24 augustus. Kom je ook 
eens langs?

 

Film & Lunch
Heemstede - Op donderdag 
19 augustus is er een mooie 
film, een waargebeurd verhaal, 
in het film & lunch program-
ma voor 55-plussers bij Casca. 
In de foyer kan worden geno-
ten van een lunch. Het program-

ma film & lunch duurt van 10.30 
tot 13.30 uur. De entree inclusief 
lunch bedraagt: 10,00 euro, maar 
65-plussers betalen 9,00 euro. 
Reserveren in verband met de 
lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus. 

bij Casca

Verschijnt woensdag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Familie-imperium
De Bonniers beoefenen al gene-
raties lang met veel passie het 
lederwarenvak. Begin 1900 werd 
in Arnhem de eerste Bonnier le-
derwarenspeciaalzaak geopend. 
In de loop der jaren volgden er 
meer filialen, waaronder één aan 
de Heemsteedse Binnenweg. Tij-
dens een bombardement in 1943 
werd deze vernietigd, en ook de 
rest van het imperium overleef-

de de oorlog niet. Maar volgen-
de generaties openden opnieuw 
lederwarenzaken. De nieuw-
ste loot aan de stam is House of 
BagZ by Bonnier, gevestigd in 
het centrum van Arnhem. 

House of BagZ
Manon Bonnier en Edwin Groe-
neveld lanceerden onlangs de 
online-variant:
www.houseofbagz.nl. Deze over-

zichtelijke webshop heeft een 
breed assortiment dat varieert 
van robuuste reisbagage tot zeer 
betaalbare, modieuze damestas-
sen en accessoires. Naast beken-
de merken als Crumpler, VAUDE, 
PICARD, Hedgren, PUMA, The 
Healthy Back Bag, Enrico Be-
netti, Nike en Castelijn&Beerens 
presenteert House of BagZ ook 
het eigen merk ‘Yves Robin’. 

Veilig shoppen
“De naam Bonnier staat al ge-
neraties lang voor service, kwa-
liteit en betrouwbaarheid. Met 
de webshop stellen we iedereen 
in de gelegenheid onze artike-
len op een eenvoudige en veilige 
manier te bestellen”, aldus Ma-
non Bonnier.

Zij benadrukt echter dat een be-
zoekje aan de gezellige winkel 
in Arnhem, die eigendom is van 
haar ouders Robin en Yvonne en 
gerund wordt door broer Emile, 
meer dan de moeite waard is: 

“Daar kun je zien en voelen wat 
voor kwaliteitsartikelen wij in 
huis hebben en word je bijge-
staan met deskundig en per-
soonlijk advies.” 

Webshop
www.houseofbagz.nl.
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Bijna lege schappen bij de Voedselbank...

Zaterdag 14 augustus
Actie Bennebroek voor 
voedselbank Haarlem
Bennebroek - Voedselbank 
Haarlem heeft sinds enkele 
maanden steeds minder pro-
ducten om uit te delen. De crisis 
noodzaakt bedrijven om steeds 
efficiënter te produceren. Er 
worden minder productiefouten 
gemaakt. 
Als er in het verleden te veel ge-
produceerd werd, kwam dit bij 
de Voedselbank. Dit komt dus 
steeds minder voor. De crisis 
heeft ook tot gevolg gehad dat 
er meer gezinnen een beroep 
doen op de Voedselbank. Lan-
delijk is dit rond de 20.000 ge-
zinnen. Het gat tussen vraag en 
aanbod wordt dus steeds gro-
ter. 
De Voedselbank Haarlem heeft 
de intentie om degelijke voed-
selpakketten samen te stellen. 
Daarom zijn de inzamelingsac-
ties zoals die bij o.a. supermark-
ten worden gehouden van groot 
belang om houdbare producten 

zoals pasta, rijst, conserven en 
broodbeleg te verkrijgen.

Gratis kleine attentie AH
Op zaterdag 14 augustus staan 
vrijwilligers van de Voedselbank 
Haarlem bij de Albert Heijn in  
Bennebroek (Schoollaan 23). De 
Voedselbank hoopt dat Benne-
broek in staat is dit fantastische 
resultaat te overtreffen. Om de 
inwoners van Bennebroek en 
omgeving te bedanken voor hun 
hulp, stelt de heer Zwetsloot, ei-
genaar van de Albert Heijn su-
permarkt, voor elke klant die do-
neert aan de voedselbank een 
kleine attentie ter beschikking. 
Elke klant die doneert tussen 
10.00 uur en 13.00 uur ontvangt 
iets lekkers voor bij de koffie. 
Doneert u tussen 13.00 uur en 
17.00 uur krijgt u iets voor bij de 
borrel. AH Bennebroek draagt 
de voedselbank Haarlem een 
warm hart toe. 

Hoorbus naar 
Bennebroek
Bennebroek - Krijgt u vaak op-
merkingen van uw omgeving dat 
de tv te hard staat? 
Mist u regelmatig het geluid van 

Yvonne Weijers Jazz & 
Latin in ‘In Den Uiver’
Heemstede - Zondag 15 au-
gustus speelt de Jazz & Latin 
band van zangeres Yvonne We-
ijers uit Heemstede in Jazzcafé 
‘In den Uiver’ te Haarlem.

Ze spelen jazzsongs, bossano-
va’s, rumba, samba, bolero en 

ballads, gezongen in het Engels, 
Spaans of Braziliaans.
Een kleine greep uit het reper-
toire: Night and day (Cole Por-
ter), Yesterday is here (Tom 
Waits), Volveras (Gloria Estefan), 
No more blues (A.C.Jobim), This 
can’t be love (Rodgers & Hart), 

Heemstede - Mevrouw J. van Rossum uit Heemstede is als winnares uit de bus gekomen van de stem-
pelactie bij bakkerij Nol Bertram te Heemstede. Zij mag gaan genieten van een hight tea in het mooie 
Amstel Hotel te Amsterdam. Van harte gefeliciteerd!

Winnaar bij Nol Bertram

de telefoon of deurbel? Zeggen 
mensen weleens tegen u dat u 
niet goed hoort?
Laat dan nu uw gehoor testen 
in de hoorbus van Schoonen-
berg Hoorcomfort! Speciaal voor 
de senioren in Bennebroek en 
omgeving komt Schoonenberg 
Hoorcomfort met de hoorbus 
naar Bennebroek om gratis ge-
hoortesten af te nemen. 

De hoorbus is op zaterdag 14 
augustus van 10.00 - 16.00 uur te 
vinden op het parkeerterrein van 
de Albert Heijn aan de School-
laan te Bennebroek.

Opfris cursus
Nordic Walking
Heemstede - Vindt u het leuk 
om in de buitenlucht aan uw 
conditie te werken? Lekker lo-
pen samen met anderen? Als 
start van het nieuwe seizoen is 
op woensdag 25 augustus een 
Nordic Walking Clinic/opfrisles 
met begeleiding van docent Ad 
Ulijn.. Er wordt gewandeld in de 
prachtige Waterleidingduinen. 
Door het wandelen met stokken 
– de poles – wordt uw uithou-
dingsvermogen en uw mogelijk-
heden vergroot. De poles ont-
lasten de nek, de schouders en 
de knieën. 
En met Nordic Walking worden 
ook nog eens heel veel calorie-
en verbrand.
Meld u vooraf telefonisch aan 

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Voor Joke

De Clivia

Voorzichtig maar vastberaden
begint de Clivia te kleuren

de lange ovale knoppen
nog dicht en groenig geel
de jonge blossen abrikoos

de Clivia bloost

ze strekken zich gezamenlijk
van de bloembodem omhoog

reikhalzend naar boven
de beschermende vliezen
verlaten onnodig en droog 

Julia H.M.Olk.

Dichtstorten

Cachaca Mecanica (Erasmo 
Carlos) Yvonne Weijers treedt 
met haar band op bij allerlei ge-
legenheden. Op festivals, bij di-
ners, recepties of feesten. En net 
zo makkelijk bij mensen die thuis 
een gezellige borrel of een feest 
geven. Dat kan ook omdat je 
Yvonne zowel kunt boeken met 1 
of 2 muzikanten als met haar vol-
tallige band. 

In ‘In den Uiver’ speelt ze met 
Pieter van Santen-piano, Frans 
Tunderman-contrabas, Men-
no Veenendaal-drums en Ruud 
Eeuwen-saxofoons.
Aanstaande zondag dus van 
17.00 tot 20.00 uur aan de Rivier-
vischmarkt 13 in Haarlem.
En wilt u meer weten? Surf naar 
www.yvonneweijers.nl

bij Casca: 023-548 38 28-1. 
Kosten van deze clinic: 5,- eu-
ro (betalen aan begeleider). Dat 
is met gebruik van poles en toe-
gang. We verzamelen: 9.30 uur 
op woensdag 25 augustus bij ‘t 
Panneland in Vogelenzang. 
Na deze opfrisles wordt er hier 
elke woensdag van 9.30-10.30 
uur gelopen. U kunt per keer 
meedoen (5,- euro per keer of 
strippenkaart van 6 x voor 25,- 
euro). Maar meld u de eerste 
keer altijd even aan.
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Nieuwe eigenaresse 
voor bloemenkiosk
Heemstede - De ouders van 
Saskia van Baars hadden een 
drogisterij aan de Binnenweg 
waar nu Edgar Vos is gevestigd. 
Buurman de Zwart, de vader 
van de bekende bloemist Theo 
de Zwart, vroeg haar net zeven 
jaar oud wat ze wilde worden. 
Bloembindster!! Toen ze 14 was, 
mocht ze al met Jos Brouwer van 
de bloemenkiosk  aan de Raad-
huisstraat naast Van Ameron-
gen mee naar de bloemenvei-
ling. Leuk en leerzaam. Toen 
wist ze het zeker. Ze volgde al-
le opleidingen in de bloemsier-
kunst en tussen al het werk tus-
sen de bloemen, wist ze ook nog 
veertien jaar als mannequin de 
shows van Edgar Vos te lopen.  
Hoe wonderlijk dat Edgar Vos nu 
in de winkel zit, waar haar ou-
ders 38 jaar lang de drogisterij 

hadden en opa van Baars daar-
voor een textielzaak had. Haar 
liefde voor  bloemen kan zij nu 
uitleven in de kiosk die zij vorige 
maand overnam van Jos en Le-
ny Brouwer. Want die vonden in 
Saskia Knap de ideale opvolging 
van hun succesvolle bloemen-
kiosk. Met het hele gezin is er 
hard gewerkt om de kiosk een 
nieuw gezicht te geven. Vanaf 
woensdag de heropening van 
de kiosk, nu met de fraaie naam 
La Bougain Villa, is het voor Sas-
kia  een thuiskomen op bekend 
terrein. Maar ook voor Heem-
stede is er kennelijk een bekend 
gezicht terug. Klanten herken-
nen haar of hebben gehoord dat  
Saskia de bloemenzaak heeft 
overgenomen en dan is Heem-
stede weer dat heerlijke dorp. 
Ton van den Brink

Reactie ‘Wilhelminaplein’
In de Heemsteder van 4 augus-
tus jl. stond een artikel over het 
omzetverlies van de zich daar 
nog staande houdende onder-
nemers. Ik begrijp ook wel dat 
er meer activiteiten op het Wil-
helminaplein moet komen, het 
is een prachtig plein (zonder de 
auto’s). Ik zeg nu wel zonder au-
to’s maar dat is in deze tijd bij-
na onmogelijk, want ieder ge-
zin heeft tegenwoordig 2 auto’s. 
Vroeger hadden we een nostal-
gische kermis op het plein. Een 
kermis zonder elektronische 
snufjes. Geen botsauto’s of snel 
draaiende attracties, gewoon 
een ballen gooi tent, touwtje 
trekken, schieten, schomme-
len, draaimolen enz.  Dit trekt al-
leen maar jeugd aan onder de 
10 jaar en de ouderen gaan wel 
voor hun snel draaiende attrac-
ties naar Haarlem of Haarlem-
mermeer.
Wat zou dat mooi zijn zo’n nos-
talgische kermis op het oudste 
gedeelte van Heemstede, lijkt 
mij een mooie gezicht. Wat ik 
niet begrijp is dat de gemeente 
daar niet aan gedacht heeft, bij 
navraag blijkt dat daar best be-
hoefde naar is.

Verder kan je op het plein Ko-
ninginnedag vieren. Maar je 
kunt ook 2 x per jaar een acti-
viteit houden als een boeken-
markt (past bij het plein) en een 
braderie met mandenvlechten, 
kantklossen, smeden, sieraden 
enz. Nog een voorbeeld: er zijn 
een antiquair, een meubelma-
ker en een kunsthandel geves-
tigd... wellicht een markt organi-
seren dat in dat beeld past?  Dat 
kan kleinschalig, wat weer ten-
goede komt aan de kwaliteit die 
je kunt bieden.

Festival naar Binnenweg
Genoeg voorstellen gedaan, nu 
over dat Jazz festival, na twee 
keer al heel wat naam gemaakt 
in de regio, goede opkomst, 
goede artiesten, goed georga-
niseerd. Alleen op een te klei-
ne plek. Knap van de organisa-
tie om het toch nog het gevoel 
te geven van ruime opzet.
Hoe kom je voor zo’n festival op 
het idee het daar te doen? Er is 
geen restaurant of café!
Organiseer het nu eens op de 
nieuw heringedeelde Binnen-
weg, tussen de Cloosterlaan 
en de Julianalaan. Men kan na 

het laatste optreden nog even 
naar het café of een hapje doen, 
waar de ondernemers ook weer 
blij mee zijn. Deze ondernemers 
hebben terrassen en als je alles 
hebt opgezet zijn deze onderne-
mers  nog steeds goed bereik-
baar. De doorstroming van het 
verkeer is ook verzekerd want je 
hebt daar twee straten aan bei-
de kanten voor. 
Klagen de bewoners daar zo 
over de geluidsoverlast? Wat 
moeten de mensen op het Wil-
helminaplein dan wel niet? Ik 
denk dat als het daar op die plek 
wordt georganiseerd, je een ge-
weldige plek hebt en een festi-
val krijgt dat je op de kaart zet 
samen met Haarlem Jazz, Bloe-
mendaal, Santpoort en Haarlem-
mermeer. En een verhoging van 
de omzet bij de ondernemers.
Het trapveldje op de Vrijheids-
dreef is geen optie, zie je het al 5 
dagen regenen? Dat trekt geen 
mensen, ja gaat daar niet lopen 
met je nette schoenen.
Ben benieuwd wie hierop rea-
geert.
Pieter Coppens
Lombokstraat 29
2103 TK Heemstede

Fred van der Veldt 
nieuwe trainer VEW
Heemstede - Na wederom een 
periode Van Marsbergen heeft 
het bestuur van VEW Van der 
Veldt aangesteld als trainer van 
de selectie. Wie is Fred van der 
Veldt? De 51-jarige Zwaanshoe-
ker werkt sinds 1978 bij TNT-
post, bij aanvang in fulltime ba-
sis, sinds 1997 parttime deze 
baan te kunnen combineren met 
het trainerschap.
De opleidingen van Van der 
Veldt zijn: 1996- trainer-coach 
3, 1997- trainer-coach 2 en tot 
en met heden permanente edu-
catie.
Zijn voetballeven begon bij 
TYBB, vanaf zijn jeugd tot en 
met de hoofdklasse. Daarna, 
met een tussenstop van één jaar 
DCO, was EDO de volgende ver-
eniging. Vanaf 1988 was TYBB 

weer zijn vereniging. In 1997 
werd de overstap gemaakt van 
voetballer naar trainer.
TYBB: ’97- ’99 en ’05- ‘06
EDO  : ’99- ‘00
BSM  : ’00- ’04 en ’06- ‘10
T’vogels: ’04- ‘05
VEW   : ’10- ‘11

Programma
Het programma voor de HD-
cup:
Dinsdag 10 aug. Concordia- 
VEW-19.00 uur.
Zaterdag 14 aug. VEW- Aalsmeer             
14.30 uur.
Dinsdag 17 augustus: Young-
boys- VEW 19.00 uur.
De VEW-agenda: Vrijdag 10 
sept. !ste ronde VEW-klaverjas-
competitie. Aanvang 20.00 uur. 
Kosten 2,50 euro pp.

Het Nieuwe Natuurpad (2)
Vanmorgen deed ik mijn dage-
lijkse wandeling langs het, zoals 
al eerder beschreven, prachtige 
nieuwe natuurpad in Heemste-
de tussen de hoge brug en het 
Oude Slot. Voor het eerst kom 
ik tot mijn verrassing fietsers 
tegen, terwijl ik toch dacht dat 
het een wandelpad was. Bij na-
der onderzoek blijkt dat fietsen 
inderdaad is toegestaan. Waar-
om? Er komt toch een fietspad 
langs het HBC-terrein naar Ha-
geveld!  Bovendien is het ‘wan-
delpad’ op bepaalde gedeeltes 
zo rul dat daar, zeker door oude-
re mensen niet te fietsen valt en 
op andere plaatsen zo smal dat 
passeren moeilijk is. Ook de op-

zet natuurpad strookt niet met 
fietsers. Als het nieuwe fiets-
pad klaar is zou ik als gemeente 
ernstig overwegen het pad voor 
fietsers te sluiten. Ook stuit ik 
weer op het ludieke pontje. Tot 
mijn grote verbazing ligt het in 
het midden van de oversteek. 
Begin vol goede moed aan het 
wiel te draaien. 
Maar helaas er is geen bewe-
ging meer in te krijgen. Hope-
lijk is het vastlopen gebeurd  bij 
het naar je toe draaien van het 
pontje anders hebben de passa-
giers op zijn mist een heel nat 
pak opgelopen. Ook hier is aan-
passing noodzakelijk. Nu ik toch 
bezig ben moet het me toch ook 

even van het hart dat de ge-
meente de vlaggen op de spot-
plaats wel een keer mag weg-
halen. Met de opening was 
vlaggen feestelijk en functio-
neel. Maar wapperende vlaggen 
schrikt de fauna eerder af dan 
dat het wordt aangetrokken.                                                                                       
Oja, en maak het aan te leggen 
tunneltje lekker licht en bekleed 
het zo dat eventuele graffiti 
makkelijk te verwijderen is. An-
ders zitten we in korte tijd met 
net zo`n desolaat tunneltje dat je 
elders veelal tegenkomt. 

Felix Spee. 
Mozartkade, 
Heemstede

Kom naar de 
zomerbios in 
‘De Luifel’
Heemstede - In de zomerva-
kantie heeft Casca een speci-
aal zomerbios-programma. In 
de filmzaal van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, worden 
om 20.00 uur prachtige, ontroe-
rende, spannende, komische of 
filmhuis films gedraaid op 18, 

19 en 26 augustus, en op 1 en 9 
september. 
Het aanbod is heel divers. Infor-
meer er gerust naar bij Casca de 
Luifel. Entree per film: 5,00 euro. 
Film & lunch voor 55+: 10,00 eu-
ro en voor 65+  9,00 euro.

Voor informatie over de titels van 
de films of reserveren kunt u bel-
len op werkdagen van 9 tot 12 
uur naar de receptie van Casca 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede: 023-548 38 28 – 1. 

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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Een gevoelige snaar in 
de Nieuwe Kerk Haarlem
Regio - The International Hol-
land Music Sessions organiseert 
dit jaar voor het eerst een serie 
concerten op de vrijdagavond in 
de Nieuwe Kerk aan het Nieu-
wekerksplein. Alle concerten 
beginnen om 20.30 uur.

De serie maakt deel uit van het 
zomerfestival met concerten op 

tal van plaatsen in Noord Hol-
land.
De eerste twee concerten heb-
ben reeds plaatsgevonden.
Vrijdag 13 augustus is het de 
beurt aan de Hongaar Laszlo 
Holics, piano, o.a. in muziek 
van Kodaly en Sandy Came-
ron, Amerikaans violist, begeleid 

door de Russische pianiste Inga 
Dzektser.
De daaropvolgende vrijdag 20 
augustus treedt Marius Urba, 
cellist uit Duitsland op, aan de 
vleugel bijgestaan door de van 
oorsprong Albanese pianiste 
Mirsa Adami. Na de pauze is het 
de beurt aan Lusine Khatchatry-
an, Armeens pianiste in een pro-

gramma met werken van Cho-
pin, waarvan dit jaar de 200ste 
geboortedag wordt gevierd.
Het laatste concert in deze se-
rie vindt plaats op 27 augus-
tus. Dan concerteren Georgy 
Tchaidze, piano, uit Rusland met 
een Schubertrecital, waarna Ca-
tharina Chen uit Noorwegen en 

de Nederlandse pianist Tobias 
Borsboom het concert en daar-
mee de serie afsluiten.
Met recht voert de organisatie 
het begrip “International” in haar 
naam getuige de vele nationali-
teiten die aan deze en andere 
series in Noord Holland deelne-
men. In totaal participeren ruim 
110 internationale musici aan dit 
23e zomerfestival waarbij ze in 
korte tijd ca 80 uitvoeringen ver-
zorgen,  voor het eerst dus ook 
in Haarlem.
Nadere informatie over The In-
ternational Holland Music Ses-
sions, de concerten in de Nieu-
we Kerk en elders, het program-
ma en de kaartverkoop vindt u 
op www.tihms.com. Voor kaar-
ten kunt u tevens terecht bij de 
VVV en s’avonds aan de zaal. 

Georgy Tchaidze uit Rusland speelt op 27 augustus.

Première muzieksprookje 
Assepoester in Linnaeushof
Bennebroek - Zaterdag 4 sep-
tember, 12.00 en 15.00 uur, is 
in Linnaeushof de première 
van Assepoester, een muzikaal 
sprookje door blaaskwintet Niet 
Strijken. Het feestelijke concert 
voor jong en oud is gratis voor 
alle betalende bezoekers van 
de speeltuin. Meisjes verkleed 
als Assepoester en jongens ver-
kleed als prins krijgen een aar-
digheidje en kunnen een leuke 
prijs winnen. 
 
Linnaeushof in Bennebroek is 
trots dat blaaskwintet Niet Strij-
ken in Europa’s grootste speel-
tuin de eerste opvoeringen geeft 
van Assepoester. Het muzika-
le sprookje is een speciale, toe-
gankelijke bewerking van de 
opera van Rossini. Een vertel-
ler neemt het publiek mee in 
het verhaal. Assepoester is een 
feestelijk concert voor jong en 
oud. De voorstelling duurt 25 
minuten en wordt zaterdag 4 
september twee keer gespeeld, 
om 12.00 en 15.00 uur. Meisjes 
verkleed als Assepoester en jon-
gens verkleed als prins krijgen 

een aardigheidje bij de kassa. 
Een speciale prijs is er voor de 
twee mooist verklede kinderen.
 
Europa’s grootste speeltuin
Linnaeushof heeft ruim driehon-
derdvijftig speeltoestellen en at-
tracties. Voor kleine en grotere, 
voor valide en minder valide kin-
deren. Er zijn kabelbanen, een 
trampoline- en luchtkussencen-
trum, waterfietsen, motorskel-
ters, funny-wheels, hobbelfiet-
sen, minigolfbanen en een su-
perglijbaan. Spectaculair zijn de 
interactieve Sonaboog, het elf 
meter hoge Piratennest, de ne-
gen meter hoge Toffe Toren, het 
Pioniersdorp en waterspeeltuin 
De Oase. De grootste speeltuin 
van Europa is behalve een ide-
aal familiepark ook een geschik-
te locatie voor verjaardagspartij-
tjes, groeps- en schoolreizen en 
bedrijfsuitjes. Linnaeushof be-
steedt veel zorg aan de veilig-
heid en getraind personeel let 
op de kinderen.
Linnaeushof, Rijksstraatweg 4, 
Bennebroek, www.linnaeushof.
nl 

Blaasorkest Niet Strijken

Naar de (huis-)arts? Zorg voor 
een goede voorbereiding!
Regio - Als u een bezoek bij de 
arts aflegt is het raadzaam om 
van te voren goed na te den-
ken over de klachten en te we-
ten wat u wel of niet wilt bij een 
eventuele behandeling. Hier-
door zal het  gesprek anders 
verlopen dan wanneer dit aan 
de arts overgelaten wordt. 
Helaas vraagt niet iedere arts: 
“Hoe is het met u, redt u het 
thuis?”
We leven in een tijd dat alle 
mensen worden aangemoedigd 
om een actieve rol te spelen, ook 
wanneer men ouder wordt en de 
gezondheid vermindert.
Naarmate men ouder wordt, 
kunnen ook de klachten toene-
men. Veel mensen hebben twee 
of meer aandoeningen tegelij-
kertijd.
Als u thuis, voorafgaand aan het 
bezoek aan de arts, goed hebt 
nagedacht over de klachten die 
u wilt bespreken en weet wat u 

wel of niet wilt bij een eventuele 
behandeling, loopt het gesprek 
anders dan wanneer u dit aan 
de arts overlaat. Als u zich goed 
voorbereid zult u merken dat u 
door de arts serieuzer wordt ge-
nomen. De arts kan bij een goe-
de voorbereiding gelijk naar de 
kern van het probleem toe.

Belangrijkste punten
Volgens de Samenwerkende 
Bonden voor Ouderen (SBO-
NH) zijn er een aantal punten 
waar op gelet dient te worden 
voordat men naar de arts gaat:
Noteer uw eigen doelen, no-
teer thuis alles over de pijn die 
u voelt, noteer uw eigen medi-
sche voorgeschiedenis en uw 
verwachtingen van de arts.
Probeer na het gesprek en on-
derzoek in uw eigen woorden 
samen te vatten wat de arts 
heeft gezegd om dan samen 
conclusies te trekken. Of vraag 

uw arts de belangrijkste punten 
op te schrijven.
De SBO-NH adviseert om:
- een schriftelijke samenvatting 
van het gesprek te maken
- deze samenvatting te bewaren 
op een vaste plek
- zo mogelijk een vertrouwd per-
soon mee te nemen bij een ern-
stige aandoening, een belangrij-
ke beslissing, als de partner er-
bij betrokken is en bij gehoor-
problemen. 
- een goed contact met de arts 
op te bouwen
- meteen de arts persoonlijk te 
bedanken voor de zorg en aan-
dacht
- de dingen die mis gaan aan te 
kaarten
- zelf actief mee te denken
- tijd te besteden aan de voor-
bereiding, uw leven is kostbaar!
Een aantal punten is overgeno-
men uit “De gezonde patiënt” 
van Jannes Koetsier – arts.

Kerkdienst in 
‘t Spaarne
Regio - Zondag 15 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen 
is welkom, zowel patiënten als-
ook bezoek. De kerkzaal bevindt 
zich op de begane grond naast 
het restaurant (volg route 55). 
Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund 
door het Gemengd Koor van de 
Joannes de Doperparochie uit 
Hoofddorp. (avondmaalviering)

Jonge inbrekers 
ingerekend
Heemstede – De politie van 
Zandvoort heeft met de aanhou-
ding van vier verdachten eind ju-
li een aantal inbraken in bunga-
lowpark Sunparks opgelost. 

Gedurende de maand juli werd 
in totaal 11 keer ingebroken in 
de diverse bungalows op het 
bungalowpark. De politie is een 
onderzoek gestart met de aan-
houding van drie inbrekers en 
een heler als resultaat.

De verdachten zijn jongens van 
17, 18 en 19 jaar oud en afkom-
stig uit Zandvoort, Heemste-
de en Haarlem. De jongens van 
17 en 18 jaar oud zijn inmid-
dels voor de Rechter-commissa-
ris geweest, de 17-jarige Zand-
voorter zit vast. De andere twee 
moeten zich te zijner tijd voor de 
rechter verantwoorden.

De 19-jarige heler heeft afstand 
gedaan van de gestolen goede-
ren en moet zich eveneens voor 
de rechter verantwoorden.

Rups wordt 
‘Atalanta’
Heemstede - ‘Welke rups is 
dit?’ kopte de Heemsteder vori-
ge week op de voorpagina bij de 
foto van een goudkleurige rups. 
Hilma Ex uit Vogelenzang, fer-
vent bezoekster van de Water-
leidingduinen, stuurde de foto in. 
Vroeg zich echter af welke vlin-
der uit de ‘pop’ komt.
Daarop kreeg de redactie een 
telefoontje van mevrouw Luns-
hof uit Heemstede. “Het is een 
pop van de Atalantavlinder”, gaf 
zij aan.
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Vakantieperiode? Voor de politie niet!
Kennemerland - De politie van Zuid Kennemerland, waaronder ook de gemeente Heemstede resoneert, maakt in een week tijd van alles mee. 
Natuurlijk vindt een groot aantal van de situaties, waarbij politie gewenst en nodig is, plaats in Haarlem, maar ook in kleine dorpen en steden 
gebeurt van alles en nog wat waar ‘de sterke arm der wet’ naartoe moet. Een aanrijding, caféruzie of inbraak en vergeet de snelheidscontroles 
langs de weg niet. Niet alles is even populair maar dat de politie altijd in beweging is, blijkt wel uit de vele berichtjes die de redactie van deze 
krant wekelijks, vaak dagelijks ontvangt. U ziet het... ook in de vakantieperiode heeft de politie altijd wat te doen!

Op heterdaad 
betrapt...
Haarlem - De politie kreeg 
donderdagmiddag 5 augustus 
een melding dat een winkelm-
edewerkster van een zaak aan 
de Rijksstraatweg op heterdaad 
was betrapt op diefstal. Het 16-
jarige meisje had een klein geld-
bedrag uit de kassa weggeno-
men. Dit bleek zij de afgelopen 
paar weken vaker te hebben ge-
daan. Het meisje is aangehou-
den en verhoord. Na verhoor is 
zij weer in vrijheid gesteld. Zij 
heeft een HALT-straf gekregen. 
 

Handgemeen 
buiten café
Santpoort-Noord – Politie-
mensen zagen vrijdag 6 augus-
tus vlak na middernacht dat er 
zich een onenigheid afspeelde 
bij een horecagelegenheid aan 
de Hoofdstraat.
Een beschonken man was het 
café binnengelopen na slui-
tingstijd en wilde nog drank 
hebben.
Toen hem te verstaan werd ge-
geven dat dit niet meer kon, 
ontstond er buiten een hand-
gemeen met beveiligingsmede-
werkers, waarbij over en weer 
klappen werden uitgedeeld.
Bekenden van de man probeer-
den hem te ontzetten en de man 
wist te ontkomen. De politie on-
derzoekt de zaak verder.
 

Mishandeling
Beverwijk – Politiemensen stel-
den zondag 8 augustus om-
streeks 00.30 uur een onderzoek 
in na een melding, dat er ge-
vochten was bij de sporthal aan 
de Hoflanderweg.
Daar aangekomen bleek er in-
derdaad te zijn gevochten, waar-
bij een 17-jarige Heemskerker 
licht gewond was geraakt in het 
gezicht. En 17-jarige IJmuidenaar 
gaf aan geslagen te hebben, hij 
werd aangehouden. Een 22-ja-
rige jongeman uit Velsen-Noord 
bleek met een honkbalknuppel 
te hebben gedreigd. Deze werd 
in de auto van hem aangetroffen. 
Ook hij werd aangehouden. Aan-
leiding van de onenigheid lag in 
een ruzie eerder op de avond.
 

Beschonken 
bestuurder
IJmuiden – Politiemensen za-
gen maandag 9 augustus om-
streeks 02.30 uur op de Juliana-
kade een auto rijden die opviel 
doordat deze slingerde en een 
rotonde vrijwel rechtdoor nam. 
Toen zij de auto langs de kant 
van de weg zetten, bleek de be-
stuurder onder invloed van alco-
hol te rijden. Ademanalyse aan 
het bureau gaf aan dat de man 
een promillage van 1,5 had, drie 
maal de wettelijk maximaal toe-
gestane waarde. Het rijbewijs 
van de man is ingevorderd.  

Gewond tijdens 
het snoeien
Heemstede -  Een 25-jarige be-
woner van de Ingenieur Lelylaan 
raakte zondag 8 augustus om-
streeks 14.30 uur flink gewond 
aan zijn onderarm tijdens het 
snoeien van zijn heg. De man is 
door ambulancepersoneel ver-
voerd naar een ziekenhuis in 
Beverwijk en daar behandeld.
 

Tweetal auto’s 
in brand
Lisserbroek - Omstreeks 04.00 
uur op zondag 8 augustus ont-
stond na een door buurtbewo-
ners gehoorde knal, brand in 
twee auto’s die in de Muntstraat 
geparkeerd stonden. De brand-
weer bluste de brand. De oor-
zaak van de brand wordt nog 
onderzocht, brandstichting kan 
niet worden uitgesloten.Getui-
gen worden verzocht te bellen 
met politie Haarlemmermeer, via 
0900-8844.

Gestolen 
tuinbeelden
Vijfhuizen - juli/augustus – De 
politie is een onderzoek gestart 
naar aanleiding van diefstal 
van bronzen, gietijzeren en tin-
nen beelden uit tuinen. De dief-
stallen vonden in juli en augus-
tus plaats in Vijfhuizen. De ont-
vreemde beelden worden soms  
aangeboden bij oud-ijzerhande-
laren en omgezet in geld. Men-
sen van wie ook een tuinbeeld 
is ontvreemd in deze periode 
wordt verzocht dit te melden bij 
de politie.
 

Aerdenhout – Onbekenden 
hebben in de nacht van vrijdag 
6 op zaterdag 7 augustus inge-
broken in een huis aan de Koe-
duinweg. De 76-jarige bewoner 
werd omstreeks 04.30 uur wak-
ker van lawaai in zijn huis en 
ging kijken. Toen zag hij de in-
brekers. De man werd vervol-
gens hard op zijn hoofd gesla-
gen en de mannen vroegen hem 
naar waardevolle spullen. De in-
brekers zijn uiteindelijk met on-

Haarlem – Omstreeks 18.00 
uur, zondag 8 augustus, ont-
stond op de Korte Verspronck-
weg in Haarlem onenigheid tus-
sen een 55-jarige Haarlemse 
buschauffeur en een groep mo-
torrijders. Aanleiding lag in een 
botsing van de bus met een van 
de motoren. De buschauffeur 
verklaarde dat hij zowel links als 
rechts werd ingehaald door de 
motorrijders en hiervan schrok 
en zowel naar rechts als later 
naar links uitweek. Een 25-jari-

Voertuig te 
water 
Cruquius – De politie kreeg za-
terdag 7 augustus omstreeks 
18.00 uur de melding dat er aan 
de Spaarnweg een auto te wa-
ter was geraakt. De brandweer 
heeft het voertuig uit het wa-
ter gehaald, de inzittenden, een 
21-jarige jongen uit Lisse en een 
16-jarige jongen uit Sassenheim 
waren al uit de auto. Zij raakten 
niet gewond. De auto was door 
onbekende oorzaak in de bocht 
geslipt en zo te water geraakt.

Fietsendieven 
aangehouden
Beverwijk – Een oplettende jon-
gen alarmeerde zondag 8 augus-
tus omstreeks 14.30 uur de po-
litie toen hij zag dat twee man-
nen een fiets aan het stelen wa-
ren op de Wijkerbaan. Toen de 
agenten een onderzoek instel-
den, zagen zij op de hoek van de 
Hoflanderweg twee mannen, die 
aan het opgegeven signalement 
voldeden. De mannen, 42 en 43 
jaar oud en afkomstig uit Bever-
wijk en Alkmaar, zijn vervolgens 
aangehouden. Tijdens fouillering 
werd bij beiden gereedschap 
aangetroffen waarmee fietsslo-
ten verbroken kunnen worden. 
Dit is in beslag genomen. Bei-
de mannen zijn ingesloten voor 
verhoor.
 

Gestolen jetski 
aangetroffen
Haarlem – Een politieman zag 
donderdag 5 augustus tijdens 
een surveillance op de Dreef 
een auto rijden met daarachter 
een trailer met een jetski. Aan-
gezien er nog wel eens jetski’s 
worden ontvreemd, controleer-
de de agent het registratienum-
mer van de jetski. Hij bleek als 
gestolen geregistreerd te staan. 
Op de Heemsteedsedreef werd 
de auto langs de kant van de 
weg gezet en werd de 40-jarige 
bestuurder uit Hoofddorp aan-
gehouden. De jetski is in be-
slag genomen, de man is over-
gebracht naar het bureau voor 
verhoor.
 

Gewond na 
woninginbraak

bekende buit vertrokken. De be-
jaarde man liep een zware her-
senschudding op en is opgeno-
men in een ziekenhuis.
De politie heeft de inbraak in on-
derzoek en is op zoek naar ge-
tuigen. Mensen die in de nacht 
van vrijdag op zaterdag – of eer-
der - iets hebben gezien dat mo-
gelijk verband kan houden met 
de inbraak worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie, 
via 0900-8844.

A-sociaal weggedrag
ge motorrijder uit Zaandam rem-
de vervolgens voor hem zonder 
duidelijke reden, waarna de bus 
achterop hem botste. Hierdoor 
kwam de motor op het wegdek 
terecht. 
De bestuurder raakte niet ge-
wond. Getuigen verklaarden dat 
de motorrijders vlak voor de aan-
rijding asociaal weggedrag had-
den vertoond en onder meer via 
het fietspad hadden ingehaald. 
De politie onderzoekt de aanrij-
ding.

Dancevalley 
rustig verlopen
Spaarnwoude – Het dansfes-
tijn Dancevalley (zaterdga 7 au-
gustus) is dit jaar zeer rustig 
verlopen. De politie heeft zo-
als elk jaar toezicht gehouden 
op een ordelijk verloop van het 
evenement. Afgezien van enke-
le aanhoudingen is de dag zon-
der noemenswaardige inciden-
ten verlopen en weerhield de re-
gen tienduizenden feestgangers 
er niet van de hele dag feest te 
vieren.

Door het lint 
na bekeuring
Zwanenburg – De politie zag 
vrijdag 6 augustus omstreeks 
22.00 uur een auto rijden op de 
Dennenlaan, die opviel door de 
hoge snelheid. Toen zij de auto 
langs de kant van de weg zetten 
bleek de 30-jarige Zwanenburg-
se bestuurder met een ongeldig 
rijbewijs te rijden. Toen de agen-
ten hem daarvoor een bekeu-
ring gaven, ging de man com-
pleet uit zijn dak en begon te 
schelden. Toen de man niet op-
hield en zelfs forse bedreigingen 
begon te uiten, werd hij aange-
houden.  

Jonge vechters
Haarlem – De politie kreeg in de 
nacht van woensdag op donder-
dag een melding van een vecht-
partij op het Houtplein. Twee 17-
jarige Haarlemmers waren om 
nog onduidelijke reden een 19-
jarige plaatsgenoot te lijf ge-
gaan. Het slachtoffer liep een 
hoofdwond op. De verdachten 
zijn aangehouden voor openlijke 
geweldpleging en ingesloten. 

Dronken 
snorfietser
Zandvoort – De politie hield in 
de nacht van woensdag 4 op 
donderdag 5 augustus op de 
Van Stolbergweg een snorfietser 
aan voor rijden onder invloed. 
De agenten wilden de knaap, die 
achterop nog een passagier had, 
een stopteken geven voor een 
alcoholcontrole. Voordat ze dit 
konden doen kwam het twee-
tal ten val maar raakten niet ge-
wond. De 16-jarige Aerdenhout-
se bestuurder had bijna drie keer 
de toegestane hoeveelheid alco-
hol gedronken. Zijn rijbewijs is 
ingevorderd en hij kreeg een rij-
verbod van acht uren.  

Schennispleger
IJmuiden – Agenten hielden 
woensdag 4 augustus rond 
02.00 uur op de Heerenduin-
weg een schennispleger aan. 
Toen de agenten een onderzoek 
instelden, troffen zij de naak-
te man, een 53-jarige IJmuide-
naar, op zijn hurken tussen twee 
auto’s aan. Bij het zien van de 
agenten ging de man er van-
door. De man werd vrijwel di-
rect door andere agenten als-
nog aangehouden. 

Weinig 
overtreders
Haarlem – Woensdagmiddag 4 
augustus heeft de politie op de 
Fonteinlaan een snelheidscon-
trole met de lasergun gehouden. 
Van de 233 passerende automo-
bilisten reden er maar twee har-
der dan 50 km per uur.  
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Zomerfoto’s: Hollandse lucht
Bennebroek - Daan Hendriks 
uit Bennebroek maakte een 
schitterende zomerfoto. Met niet 
de horizon, het kerkje (Over-
veen) of de bomen als onder-
werp maar de echte Hollandse 
lucht. Oude meesters maakten 
in een ver verleden al dankbaar 
gebruik van onze schilderachti-

ge luchten. Op doek maar zeker 
ook op krantenpapier ‘doen’ de 
wolken en blauwe hemel afge-
schilderd tegen het groen zeer 
goed.
Daan trof tijdens het zonnige 
weer van vorige week ook de 
meestgetelde vlinder in zijn tuin. 
Het is de kleine vos.

Bloemevenementen in 
duinstreek en regio
Regio - Van 12 tot en met 15 au-
gustus staan drie bloemen-eve-
nementen op het programma in 
de Duin- en Bollenstreek.

Rijnsburgs Bloemencorso
Het Rijnsburgs Bloemencor-
so rijdt voor de 65ste keer door 
Rijnsburg, Katwijk en Noord-
wijk.
Onder het motto ‘Bloemen in 
beweging’ worden de thema’s 
rond infrastructuur en logistiek 
uitgebeeld op de praalwagens. 
Het corso is op vrijdagavond 
13 augustus te bewonderen in 
de aanvoerzaal van FloraHol-
land in Rijnsburg. Op zaterdag 
14 augustus rijdt de stoet door 
Rijnsburg, Katwijk en Noord-
wijk. Daarna staan de praalwa-
gens nog tot en met zondag op 
de Noordwijkse Koningin Wil-
helminaboulevard. In totaal wor-
den zo’n 250.000 bezoekers ver-
wacht plus enkele honderddui-
zenden tv-kijkers. Traditiege-
trouw maakt Omroep MAX op-
names van het corso. De uitzen-
ding is op zondag 15 augustus 
op Nederland 2. FloraHolland is 
een van de hoofdsponsoren van 
het Rijnsburgs corso. Kijk voor 
meer informatie op www.rijns-
burgscorso.nl.

FloraHolland Bloemen-
festival Noordwijk
In dezelfde week vindt in de 

Sint Jeroenskerk het FloraHol-
land Bloemenfestival Noordwijk 
plaats. Een VKC-keuring is het 
hart van deze prachtige show. 
De bloemenshow wordt dit jaar 
gecombineerd met een Konink-
lijke fototentoonstelling van roy-
alty fotograaf Han Schenk. Het 
FloraHolland Bloemenfestival is 
te bezoeken op donderdag 12, 
vrijdag 13 en zaterdag 14 au-
gustus van 10.00 tot 21.00 uur 
en op zondag 15 augustus van 
12.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis. De Oude Jeroenskerk 
is gelegen aan de Voorstraat 44 
in Noordwijk Binnen. 
De organisatie van het bloe-
menfestival is in handen van de 
Stichting Bloem en Zee in sa-
menwerking met de gemeen-
te Noordwijk en bloemenveiling 
FloraHolland.

Kindercorso
Op donderdagochtend 12 au-
gustus vindt in Rijnsburg het tra-
ditionele Kindercorso plaats. Flo-
raHolland is hoofdsponsor van 
dit evenement waaraan honder-
den kinderen meedoen. Daar-
naast stelt de veiling ook ruim-
te ter beschikking om de bloe-
men op de fietsjes van de deel-
nemers met bloemen te arran-
geren. Kijk voor meer informatie 
op de website van de Oranjever-
eniging Rijnsburg www.ovrijns-
burg.nl.

Wedstrijd voor kleine kernen
Is Bennebroek straks 
een ‘sterrendorp’?
Bennebroek - Blinkt uw dorp 
uit in sportiviteit? Of gebeurt er 
bijzonder veel op cultureel ge-
bied? Vindt u dat in uw dorp erg 
lekker en voordelig gegeten kan 
worden?
Dan kan uw dorp door de Ver-
eniging van Kleine kernen in 
Noord-Holland uitgeroepen 
worden tot een Noord-Hollands 
Sterrendorp! Ga de strijd aan 
met dorpen als Grootschermer, 
Petten, Ankeveen, Beets, Nib-
bixwoud of Jisp en vele anderen 
die zich al opgegeven hebben.
 
Vereniging van Kleine kernen
Deze prestigieuze titel reikt de 
Vereniging van Kleine kernen in 
Noord-Holland uit op het eer-
ste Plattelandsparlement op 5 
november in het Provinciehuis 

in Haarlem. De genomineerden 
worden er feestelijk onthaald.
Op deze bijeenkomst staan 
de dorpen en kleine kernen in 
Noord-Holland centraal. Dorps-
bewoners kunnen rechtstreeks 
in gesprek met politici over ac-
tuele ontwikkelingen. 
 
Nog deze maand de kans!
Om dorpsorganisaties nog even 
de tijd te geven om zich op te 
geven is de wedstrijd met een 
maand verlengd en wel tot 30 
augustus 2010.

Kijk op www.noordhollands-
plattelandsparlement.nl en vul 
het inschrijfformulier in. En mis-
schien verdient u snel 500 euro!
Zorg dat uw dorp de trots van 
Noord-Holland wordt!

Foto: Ree, door Jeroen Engelhart.

Avondexcursie op 21 augustus
Speuren naar wild in 
het landgoed Leyduin
Heemstede - Met de boswach-
ter op zoek naar wild in de na-
tuur. Dat kan op zaterdagavond 
21 augustus van 19.00 tot 20.30 
uur met Jeroen Engelhart van 
Landschap Noord-Holland op 
landgoed Leyduin. Hij speurt 
met u naar reeën die nu met jon-
gen lopen. Maar op deze avond 
is er ook een goede kans andere 
dieren te zien. 
 
Het is een vertederend gezicht; 
jonge reeën die met hun moe-
der rondtrekken.  De jongste 
zijn een paar weken geleden 

geboren en de oudste een paar 
maanden oud. Op het landgoed 
lopen ook een paar damherten 
rond. Ze hebben hun gewei af-
geworpen en het nieuwe is al-
weer goed zichtbaar. De bast die 
het omhult vegen ze af aan jon-
ge takken in het bos. Dat is op 
sommige plaatsen mooi te zien 
aan de bomen. U gaat ook op 
zoek naar eekhoorns en mis-
schien komt u sporen van de vos 
tegen. Als je er met de boswach-
ter op uit trekt zie je altijd wat. 
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij de 

Diverse loop- 
afstanden in 
H’meerse bos
Regio - Op zondag 22 augustus 
kunt u deelnemen aan de 20e 
Haarlemmermeerse Bosloop. 
Voor een impressie (foto’s) van 
de vorige editie kunt u de websi-
te raadplegen: www.gzengb.nl
De start en finish zijn in het 
Haarlemmermeerse Bos en de 
loop begint om 10.00 uur.
De verschillende disciplines zoals 
hardlopers, wandelaars of nordic 
walkers kunnen meedoen.
Deze bosloop is tevens de voor-
bereidingsloop voor de Haarlem-
mermeer Marathon (5/9/2010) 

Avondexcursie 
‘Eindenhout’
Regio - Dinsdag 17 augustus 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een avondexcursie in 
het natuurreservaat Eindenhout. 
Eindenhout is een oud land-

goed en is een restant van de 
oorspronkelijke natte laagvlak-
te tussen Haarlem en de duinen, 
gelegen aan de westkant van de 
Haarlemmerhout tussen de Wa-
genweg en de Leidse Vaart. Tijd: 
19-20.30 uur. Vertrek om 19 uur 
vanaf parkeerplaats bij Sancta 
Maria Haarlem. Duur: 1,5 uur.
Kosten: Deelname is gratis.

InformatieWinkel van Landschap 
Noord-Holland, tel.088-0064455. 
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 2,50 
euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS stati-
on Heemstede/Aerdenhout, aan 
de westzijde van de Leidsevaart. 
Het wordt afgeraden uw navi-
gatiesysteem te gebruiken. Alle 
buitenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl
De reeën op Leyduin hebben in-
middels allemaal jongen. 

(www.haarlemmermeermara-
thon.nl). Een prima laatste test!
Er kan een afstand van 5, 10, 15 
of 20 kilometer worden hardge-
lopen.
Omdat er een tijdslimiet is van 
3 uur betekent dit voor de wan-
delaars en de nordic walkers dat 
zij maximaal 15 kilometer kun-
nen lopen. Het is een afwisse-
lend parcours en de start en fi-
nish zijn achter ‘Claus Hotel & 
Event Center’ (2131 MD, 1405). 
Daar kunt u tevens de fiets of 
auto parkeren. Er is geen moge-
lijkheid tot omkleden. De orga-
nisatie wordt materieel onder-
steund door de Atletiek Vereni-
ging Haarlemmermeer.
De kosten voor deelname zijn 
2,50 euro per persoon onafhan-

kelijk van de afstand en de dis-
cipline. De inschrijving is van-
af 9.15 uur tot 5 minuten voor de 
start.
Voor meer informatie kunt u mai-
len of telefonisch contact opne-
men. Sandra Bezuijen, www.
gzengb.nl, gzengb@bezuijen.de-
mon.nl 06-55363510
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Heemstede
Augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

T/m 1 september
* In het voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek, Ben-
nebroekerlaan 5, expo-
seert Jos Vermeij, realis-
tische fijnschilder. Ou-
de schepen en stillevens. Ge-
opend: ma t/m vrij van 8.30-
12.30 en woensd. van 12.30-
17u. www.josvermeij.nl

Regio
Vrijdag 13 augustus
* Serie concerten in Nieuwe 
Kerk Haarlem op de vrijdag-
avonden. Met o.a. Laszlo Ho-
lics, piano, o.a. in muziek van 
Kodaly en Sandy Cameron, 
Amerikaans violist, begeleid 
door de Russische pianiste In-
ga Dzektser. Va. 20.30u. kijk 
ook op: www.tihms.com Kaar-
ten o.a. bij VVV. 

*Gildewandeling Frederik 
van Eeden met stadsgids Paul 
van der Pol. Langs plaatsen 
die met schrijver Van Eeden 
te maken hebben. Start: La 
Place Dreefzicht. v.a. 18u. aan-
melden: 06-16410803.

T/m 18 augustus
* Theatre sur la plage. 3 We-
kenlang film, comedy, vj, mu-
sic, theater en lekker eten!
Paviljoen Bruxelles aan Zee 
(paal 15) Zandvoort. Div. op-
tredens, kaarten onder meer 
te koop bij het paviljoen.

T/m zondag 22 augustus
• Voor de expositie ‘Ruimte 
voor de toekomst’ laten kun-
stenaars uit Haarlemmermeer 
zich inspireren door souvenirs; 

Agenda
Cultuur

herinneringen, verhalen en fo-
to’s van de inwoners van de 
Haarlemmermeer. 
Het Oude Raadhuis Hoofdweg 
675 te Hoofddorp. Open: dins-
dag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
 
Zaterdag augustus
* Orgelconcert in Kathedrale 
Basiliek St Bavo, Leidsevaart 
146, Haarlem. Met o.a. Bacht-
ranscripties van Landmann.
Aanv: 15u.

Vrijdagavond 13 augustus 
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalwijk met 
zwoele luisterjazz.
Buitenconcert Molenpark 
Schalkwijk. Terwijl u naar de 
sterren kijkt speelt het trio 
Feel muziek die een kruisbe-
stuiving is tussen een zigeu-
nerjazz en een hedendaag-
se jazzcombo. M.m.v. Jazzvio-
list Fiel van der Veen, gitarist 
Erik Sinnige, Lenny Fleer con-
trabassist.
Tussen 20.30-21.30 uur. Info: 
www.deblauwekom.nl/vertel-
kunst

T/m vrijdag 13 augustus
• Expositie van Franklin 
Meijer in Bibliotheek Haar-
lem-Noord.
Aquarellen. Planetenlaan 170 
te Haarlem. Franklin schildert 
alsof hij door een groothoek-
lens kijkt. Water, land en lucht 
gaan op natuurlijke wijze in 
elkaar over. Het landschap 
staat centraal. 
Informatie:
franklinmeijer@planet.nl
Of www.sbhaarlem.nl.

Zaterdag 14 augustus
• ‘Place du Tetre’ in Zand-
voort. Franse invulling voor de 
Poststraat (vlakbij Kerkplein) 
in de badplaats. Met Franse 
muziek, terras en kunstenaars 
in actie voor hun marktkraam-
pjes. Ook kraampjes met bio-
logische delicatessen. Tussen 
14.00 tot 21.00 uur. 

Zondag 15 augustus
* Kunstmarkt Zandvoort in 
de Poststraat. Kijk op: www.
BKZandvoort.nl of bel met: 
06-52543672 (Ellen Kuijl).
* Zangeres Yvonne We-
ijers met band in ‘In de Ui-
ver’ te Haarlem. Van 17.00 tot 
20.00 uur aan de Riviervisch-
markt 13.
Info: www.yvonneweijers.nl

T/m zondag 15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met the-
ma Kardinaal Simonis als 
een van de zonen van de 
Bloembollenstreek. Met diver-
se voorwerpen uit prive eigen-
dommen. Locatie: Grachtweg 
2A, Lisse.

• Expositie Mona Meier 
Adegeest met zomerse kin-
dertaferelen aan het strand. In 
het zorgcentrum Schalkwei-
de te bekijken dagelijks van 
09.00-19.00 uur.

Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

17 augustus t/m 28 sept.
* Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz)

21 En 22 augustus
* Open Tuinen dagen ‘Ons 
buiten en Poelpoldervreug-
de’. De opening (zat. 11.00 
uur) op het complex van Ei-
gen Tuin wordt verricht door 
de heer B. Schneiders, burge-
meester van Haarlem. Open 
beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur. Boerhaavelaan in 
Haarlem.

Zaterdag 21 augustus
* Rommelmarkt in Zand-
voort, Potgieterstraat, Ten Ka-
teplantsoen, De Genestestraat 
en Dacostastraat. 9-15u. 

Zondag 22 augustus
* Jubileumconcert stichting 
Classic Concerts, Zandvoort 
in Prot. kerk Kerkplein. Met vi-
oliste Emmy Verhey. Aan-
vang: 15u. Toegang gratis. Wel 
entreebewijs bestellen: 06-
51853814.

T/m 22 augustus
* Kunstenaar Esther te Mar-
velde exposeert in De Waag. 
‘Zomerhitte’. Spaarne 30, 
Haarlem. Info: www.kzod.nl en 
www.marvelde.com

25 Augustus t/m 27 feb.
‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen. Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buyten op 
het Raadhuisplein in Hoofd-
dorp. Met o.a. Alphabeat, C-
mon & Kypski, Shane Shu en 

Go back to the Zoo presen-
teert Duycker Buyten zich met 
een spannend, divers pro-
gramma. Gratis toeganke-
lijk! Meer informatie op www.
duycker.nl

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl 

Verslag honkbal

Europees 
honkbal in 
Heemstede
Heemstede - Voor het eerst 
in de historie van de European 
Softball Federation worden de 
Women Fastpitch toernooien om 
de Cup voor Landskampioenen 
(voorheen Europacup I) en de 
Cup voor Bekerwinnaars (voor-
heen Europacup II) gelijktijdig 
gespeeld op de velden van het 
Nol Houtkamp Sportpark (Olym-
pia) in Haarlem en RCH-Pingu-
ins in Heemstede. Op het Heem-
steedse Sportpark Groenendaal 
worden van maandag 16 t/m 
vrijdag 20 augustus dagelijks 2 
of 3 wedstrijden in de groep van 
de landskampioenen gespeeld 
en dat belooft een waar spekta-
kel te worden.

Om in het spoor te blijven van 
koploper UVV was het nodig 
dat streekgenoot DSS punten 
zou pakken tegen de Utrech-
ters en dat de Racing de dub-
bele confrontatie met Hawks tot 
een goed einde zou brengen. 
Aan geen van beide voorwaar-
den werd voldaan. DSS ging 2 x 
kansloos ten onder en RCH-Pin-
guïns zag zijn thuiswedstrijd te-
gen de Dordtenaren bij een 4-4 
stand na slechts 6 innings in een 
regenbui smoren. De achter-
stand op UVV liep daardoor op 
tot 7 punten en er lijkt een won-
der te moeten gebeuren om, met 
nog 9 wedstrijden te gaan, dit 
verschil weg te werken.

Het door blessures en vakanties 
geteisterde RCH/P begon zater-
dag zwak aan het duel tegen de 
Hawks. Startend werper Marcel 
Timmer werd 2 x in de steek ge-
laten door zijn infield, waardoor 
2 honkslagen voldoende wa-
ren om de bezoekers aan een 
0-2 voorsprong te helpen. Maar 
het antwoord van de thuisploeg 
volgde direct. Alex Santucci na 
een stootslag en Giovanni Val-
mont na 4 wijd werden vakkun-
dig binnengeslagen door Lex Le-
ijenaar : 2-2.
In de 3e inning was het opnieuw 
Santucci die kon scoren na een 
vrije loop en honkslagen van Val-
mont en Ricky Daal, maar in de 
5e Dordtse slagbeurt zorgden 1 
x 4 wijd en 3 honkslagen voor 
2 runs en een 3-4 stand op het 
scorebord. In de 2e helft van die-
zelfde inning liepen op honksla-
gen van Valmont, Daal en Leije-
naar de honken vol bij 0 nullen, 
maar werd slechts 1 x gescoord, 
curieus genoeg door een ‘ge-
raakt’ werper op Mick van Vliet. 
De 6e inning bracht alleen maar 
regen en het einde aan een wed-
strijd, waarin 10 Heemsteedse 
honkslagen grotendeels teniet 
gedaan werden door 10 achter-
blijvers op de honken. 

De return, zondag in Dordrecht, 
leek lange tijd op een pitchers-
duel uit te lopen. De haviken 
openden in de 3e inning de sco-
re, toen RCH- werper Chris Mow-
day 2 honkslagen moest toe-
staan. Pas in de 6e inning kwam 
het Heemsteedse antwoord na 
honkslagen van Ricky Daal, Lex 
Leijenaar, Carlo Steensma en Ke-
vin Gerard en opofferingsslagen 
van Mick van Vliet en Victor Dra-

ijer. Maar toen in de 8e slagbeurt 
de Hawks tot 2-4 terugkwamen 
leek een spannende slotinning 
in het verschiet te komen. Maar 
zo ver liet de Racing het niet ko-
men. De hele line-up kwam aan 
slag, produceerde 4 honkslagen 
en kon, mede geholpen door een 
veldfout en 2 wilde worpen, maar 
liefst 5 x scoren. De 9-2 overwin-
ning leek geflatteerd, maar was 
op basis van 14 tegen 7 honksla-
gen en ook nog eens 11 tegen 
4 achterblijvers op de honken, 
zonder meer verdiend.

Komend weekend (vrijdagavond 
uit en zondagmiddag thuis) 
speelt RCH-Pinguïns de streek-
derby tegen DSS. Inzet is de 2e 
plaats op de ranglijst, waarin de 
Heemstedenaren nu nog 3 pun-
ten voor staan op hun concur-
renten:
UVV 16-26  
PSV 16-14
RCH 16-19 
TTT  16-12
DSS 16-16 
Hawks 16- 9

  
Korte 
fietstocht 
Welzijn 
Bloemendaal
Bennebroek - Onder leiding 
van twee vrijwilligers wordt een 
fietstocht georganiseerd op 
dinsdag 17 augutus. 
Onderweg is er tijd voor een 
koffiestop. De fietstocht is 30 tot 
35 km lang Vertrektijd: 10.00 uur 
vanaf voormalig gemeentehuis 
te Bennebroek.
Info: 023 584 -5300.
 

Laatste kunst- 
markt
Regio - In Spaarndam vindt 
aanstaand weekend de laatst 
zomer kunstmarkt plaats van 10 
tot 17 uur (gratis). Meer weten? 
www.marselje.nl/kunstmarkten

 



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Verwijdering fi etswrakken in 

Heemstede

•  Vaartuigen in Houtvaart en Zuider 

Buiten Spaarne

• Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest 
Het bestemmingsplan Woonwijken 
Noordwest is sinds 30 juli ook van 
kracht voor de bestemming ‘Wonen’. 
Sinds de Raad van State begin juni op 
dit onderdeel het nieuwe bestem-
mingsplan schorste golden bij bouw-
aanvragen de bepalingen uit de oude 
bestemmingsplannen. Eind juli heeft 
de Raad van State deze schorsing op-
geheven en hierdoor worden bouwaan-
vragen nu weer getoetst aan de regels 
in het nieuwe bestemmingsplan. 

De schorsing had te maken met een in het 

defi nitieve bestemmingsplan weggevallen 

zin over werken aan huis. Hierdoor zou de 

bewoner theoretisch een groter deel van 

het huis dan gewenst kunnen gebruiken 

als praktijk. De schorsing van het bestem-

mingsplan raakte echter àlle bouwaan-

vragen, dus ook die niets te maken 

hebben met werken aan huis. Een on-

gewenste situatie, omdat bouwaanvragen 

die wel passen in het nieuwe bestem-

mingsplan afgewezen zouden moeten 

worden als ze strijdig waren met de oude 

plannen. De Raad van State heeft alsnog 

de weggevallen zin over werken aan huis 

toegevoegd aan de planregels. Alle bouw-

aanvragen worden nu weer getoetst aan 

het nieuwe bestemmingsplan.

Zomertijd voor HeemstedeNieuws
In de zomer(vakantie)tijd verschijnt HeemstedeNieuws in beperkte vorm. Uiteraard 

worden wekelijks de officiële bekendmakingen gepubliceerd, zoals u gewend bent. Wel 

verschijnen er in deze vakantieperiode  minder redactionele artikelen.

Werk aan de weg   
Park Meermond
Vanwege een technisch defect is het veerpontje aan de oostzijde van Park Meermond uit 

de vaart.

Zeelandlaan-Drenthelaan
Tussen 16 augustus en 3 september 2010 worden in het gebied tussen de fl at aan de 

Zeelandlaan en de garageboxen aan de Drenthelaan een nieuw regenwaterriool aangelegd 

en de bestrating opnieuw gelegd. Het gebied is afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Leidsevaartweg, station Heemstede-Aerdenhout
Tot eind augustus 2010 bouwt Prorail nieuwe fi etsenstallingen langs het talud van de 

spoorbaan. 

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

fi etsers zoveel mogelijk te beperken. Ter hoogte van de werkzaamheden worden fi etsers 

en voetgangers omgeleid.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Tot en met 20 augustus is het gedeelte vanaf de Oosterlaan tot de Bronsteeweg af-

gesloten voor autoverkeer (werkfase 10). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) 

kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied. Doorgaand auto- en 

vrachtverkeer vanuit het zuiden wordt omgeleid via de Spaarnzichtlaan naar de 

Lanckhorstlaan. Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de om-

leidingsroute rijden. Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld. 

Doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Lanckhorstlaan en de Heemsteedse 

Dreef naar de Julianalaan gestuurd. 

-  Tot en met 20 augustus is het kruispunt Binnenweg-Koediefslaan-Bronsteeweg afgesloten 

voor auto- en vrachtverkeer. Omleidingsroutes worden met bebording aangegeven

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van 

den Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt om-

geleid via het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon 

in twee richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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BouwplannenVerwijdering fi etswrakken in Heemstede
Aanvraag bouwvergunning
2010.177 het plaatsen van een dakkapel en een - Coby Riemersmalaan 10

 dakraam op het voorgeveldakvlak

2010.178 het plaatsen van een dakkapel op - Johanna Westerdijklaan 4

 het voorgeveldakvlak

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 12 augustus 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 augustus 2010)
2010.157 het uitbreiden van een woonhuis - Landzichtlaan 4

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 augustus 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.119 het plaatsen van een dakkapel op - Alberdingk Thijmlaan 4

 het voorgeveldakvlak

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12 augustus 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie 

kader.

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 5 augustus 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.080 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 39

2010.125 het plaatsen van een erfafscheiding - IJssellaan 20

2010.126 het plaatsen van een erfafscheiding - Binnenweg 166

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 5 augustus 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.120 het plaatsen van een tijdelijke - Zandvoortselaan 161

 noodslagerij tegenover

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12 augustus 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de 

rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 23 september 2010 worden ingediend. Zie 

kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.170 het uitbreiden van de zolder - Bernard Zweerslaan 79

Het verzoek ligt vanaf 12-08-2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Op woensdag 25 augustus 2010 gaat de 

gemeente fi etswrakken verwijderen die zich 

in de directe omgeving van het station 

Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten 

en bij bushaltes en andere openbare 

plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen 

waarmee fi etsen aan fi etsklemmen of ander 

gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen 

op de minst belastende wijze worden door-

geslepen. 

Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 

5:5 van de Algemene plaatselijke verorde-

ning (APV) is het verboden een voertuig dat 

rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en tevens in een kennelijk 

verwaarloosde toestand verkeert op de 

openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Verwijderde fi etswrakken worden gedurende 

13 weken opgeslagen op de werf van De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te 

Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun 

fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 

€ 15,-- voor de verwijdering en opslag van 

het wrak.

Heeft u nog vragen over deze fi etswrakken-

actie, neem dan contact op met bureau 

Handhaving via tel. (023) 548 56 30.

Vaartuigen in Houtvaart en Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben in de volgende 

wateren de volgende vaartuigen aangetroffen:

-  in de Houtvaart ter hoogte van de Vondelkade 38 een witte sloep met blauwe kap, met de naam 

‘High Five’,

-  in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 7 een witte zeilboot met blauw dek, met 

de naam ‘Nickolson’,

-  in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 10 een witte motorboot met oranje dek-

zeil, met de naam ‘Lister’,

-  in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 13 een blauw met witte kruiser met 

blauw dekzeil,

Alle vier de vaartuigen zijn aangelegd aan grond die in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren is het verboden met deze vaartuigen op deze plaatsen een ligplaats in te nemen 

of te hebben.

De eigenaren/gebruikers van bovengenoemde vaartuigen wordt verzocht binnen 2 weken na 11 

augustus 2010 hun vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar/gebruiker geen 

gehoor geeft aan dit verzoek, zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang toe 

te passen en het vaartuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 

weken opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen die periode terugontvangen na betaling 

van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang. Indien het vaartuig niet 

wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode, zullen burgemeester en wethouders over-

wegen om het vaartuig openbaar te verkopen dan wel te laten vernietigen.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren van 

bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochu-

re over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen met 

daarop een overzicht (dat u kunt uitprinten) 

waar graven gelegen zijn en hoe men er 

naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-
schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Heemstede heeft één centraal meldpunt voor het melden van 
gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met 

onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 

van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 

Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende persoon 

per 6 augustus 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

T.H.C. van der Weert, geboren 09-05-1978, Valkenburgerlaan 75

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68).


